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~eluarea concursului de proiecte de management organizat pentru 

Casa de Cultura ,, Traian Demetrescu,, Craiova 

Primaria Municipiului Craiova reia procedura de organizare ~i desfasurare a concursului 

de _proiecte de management pentru Casa de Cultura,, Traian Demetrescu,, Craiova, la sediul 

sau din str. Targului, m:.26, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemului 

nr.189/2008, privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea nr. 

269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare ~i ale Ordinului ministrului culturii 

nr:2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare ~i des:f'asurare a . 
concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare ~i desfasurare 

a evaluarii managementului, a modelului cadru al caietului de obiective, a modelului- cadru al 

raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management. 

Calendarul reluarii concursului: 

a) 19-26.01.2022, analiza proiectelor de management- prima etapa; 

b) 27.01.2022, nota obtinuta la prima etapa-analiza proiectelor de management-se aduce la cunostinta 

candidatilor, in scris,precum ~i prima afisare la sediul autoritatii ~i al istitutiei §i pe pagina de internet a 
institutiei publice de cultura,dupa caz. 

c) 28-31.01.2022, sustinerea proiectelor de· management in cadrul interviului-a doua· etapa. 

d) . in termen de 24 de ore de la incheierea etapei a doua-aducerea la cuno§tinta candidatilor §i Ia-- . 
• 

cuno~tinta publica, a rezultatului concursului ~i afisarea acestuia. 

e) candidatii nemultumiti pot depune contestatii asupra modului de respectare a procedurii privind 

organizarea §i desf¼urarea concursului, la Serviciul Resurse Umane, in conformitate cu prevederile 
capitolului IV din regulament. 
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f) in termen de 24 de ore de la expirarea tennenului in care pot fi depuse contestatii sau, dupa caz de 

la data solutionarii acestora, prin grija autoritatii, rezultatul final al concursului, Iista nominala a 

candidaµlor ~i alte infonnatii de interes public sunt aduse Ia cunostinta publica prin afi~aj la sediu 

autoritatii ~i a instituµei, precum ~i pe pagina de internet a autoritatii ~i a institutiei publice de cultura. 

Relaµi suplimentare se pot obtine de la Casa de Cultura,, Traian Demetrescu,, Craiova (telefon 

0351/ 413369) sau de la Serviciul Resurse Umane (telefon/fax: 0251/416235) din cadrul Primariei 

Municipiului Craiova (luni-joi intre orele 8:00-(6':30; vineri intre orele 8:00-14:00) 
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